
Jämställdhetsintegrering 
    



Nationella mål för jämställdhet 
• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och 

män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 
 

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut. 
 

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar 
ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling. 



Nationella mål för jämställdhet 
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar 
för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg 
på lika villkor. 
 

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas 
vård och omsorg på lika villkor. 
 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet. 
 



Förutsättningar 
• Handlingsplan 2017-2019 
• Riktningsvisare  
• In i ordinarie verksamhetsplanering 
• Stödjande centrala åtgärder 

 - Styrgrupp 
-  GEM 
-  projekt  



Högskolans fokusområden 
• Könsbundna studieval 
• Karriärvägar 



Problem 
- några nedslag 
• 25 % kvinnliga professorer 

 i Sverige  
• Kvinnor tjänar mindre 
• Yrken är könsbundna 
• Brist inom vård och läraryrken 
• Könsbundna studieval 
• Yrkesgrupperna inom HB är inte jämställda. 



Könsbundna studieval 
övergripande mål 
• Studenter ska mötas av en miljö där alla bemöts 

och bedöms likvärdigt utifrån kunskap och 
intresse och inte utifrån normer kring kön 
 

• Studenter ska i sin utbildning få kunskap och 
möjlighet till att diskutera och problematisera 
jämställdhet- och genusfrågor för att kunna 
verka för ett mer hållbart samhälle. 



Karriärvägar 
Övergripande mål 
• Det ska finnas samma möjligheter för alla 

oavsett kön att meritera sig  
• Yrkesgrupperna ska vara  jämställda 



Jämställdhetsintegrering – en 
del av värdegrundsarbetet 



- Hur kan vi arbeta för att jämställdhetsintegreringen 
blir ett medel för att uppnå jämställdhetspolitiska 
målen och inte bara ett mål i sig? 
 
Det vill säga: Hur uppnår vi en reell förändring?  
 
Diskutera utifrån de projekt som har presenterats 
och diskuterats 
 
Ge gärna förslag/kommentarer/synpunkter 
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